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Europa pode entrar em recessão, diz Stiglitz
O prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, alertou ontem que
a economia da Europa pode entrar novamente em recessão por conta
dos cortes promovidos por governos para redução de déficits. O prêmio
Nobel da Economia em 2001 alerta que, “mesmo pelo fato de tantos
governos na Europa estarem focados no déficit artificial de 3% do PIB,
que não tem qualquer ligação com a realidade e sim com apenas um lado
da balança, a Europa corre ainda o risco de entrar em nova recessão”.

● Às 7h, a Fipe divulga a
terceira prévia do IPC de agosto.
● Às 10h, o Seade divulga
dados de emprego.
● Às 12h30, o BC divulga
o fluxo cambial semanal.
● Às 11h, saem as vendas de
novas casas nos EUA de julho.

AGENDA DO DIA
Chris Ratcliffe/Bloomberg

CONSÓRCIO CHINÊS ECE 
(Birô de Exploração e Desenvolvi-
mento Mineral do Leste da China)

compra ativos
de minério de ferro do grupo 
Itaminas, por  

US$ 1,2 bilhão  
em março

CHINESA SINOCHEM

compra 40%
de participação da Statoil
no campo de petróleo
Peregrino, por  

US$ 3 bilhões
em maio

CHINESA STATE GRID 

compra ativos 
da Plena Transmissora, por 

R$ 3,1 bilhões  
em maio

JAPONESA SUMITOMO CORP. 

compra 30%
de participação na Mineração 
Usiminas, por

R$ 3,5 bilhões
em junho

Infografia: Anderson Cattai e Alex Silva sobre foto de Kim Kyung-Hoon

Bancos
seguem ritmo
das empresas
China Development Bank
tem estudado mercado brasileiro
para instalar operação local

A fila de interessados em migrar
de mercados asiáticos para o
mercado brasileiro está forte-
mente relacionada a commodi-
ties, seja no fornecimento direto
de matérias-primas ou serviços
relacionados especialmente a
mineração, óleo e gás e infraes-
trutura. Entre os interessados
mais conhecidos para aterrisar
no país, está a chinesa de alu-
mínio Chinalco, que sondou
operações de empresas do gru-
po do empresário Eike Batista.

Mas o apetite desses investi-
dores tem aumentado também
no setor financeiro, e não é de se
estranhar. Assim como os ban-
cos brasileiros estão se interna-
cionalizando com o argumento
de acompanhar seus clientes em
operações além-fronteiras, as
instituições asiáticas querem
fazer exatamente o mesmo. O
coreano Woori Bank já solicitou
ao Banco Central do Brasil auto-
rização para operar aqui, incre-
mentando a operação feita pelo
Korean Exchange Bank e Ko-
rean Development Bank.

O próximo da fila, entre-
tanto, deve ser o China Deve-
lopment Bank (CDB), cujos
executivos têm feito visitas
constantes ao país e estudado a
instalação no mercado brasi-
leiro. O banco chegou a anun-
ciar a chegada no ano passado,
com instalação de escritório no
Rio de Janeiro, mas ainda não
saiu do papel. A instituição já
financia empresas brasileiras,
como a Petrobras.

“Além de financiar as com-
panhias que atendem no país
de origem, essas instituições
estão olhando operações es-
truturadas com o Brasil. É o
caso também do China Export
Bank (China Eximbank)”,
afirma Shin Hong, sócia do es-
critório Tozzini Freire.

As duas instituições também
fazem peso à atuação iniciada
este ano pelo Bank of China,
que obteve registro do BC no
ano passado. Shin destaca que
uma característica marcante
dos investimentos chineses é a
participação do governo nas
operações. Nas mais recentes, o
que se viu foi justamente o
avanço das estatais, caso da Si-
nochem e da Wisco.

“Os indianos avançam com
investimento privado, mas o
que esses dois grupos têm em
comum é fazer negócios em di-
nheiro”, diz a advogada.

A opção de pagamento com
caixa (com formatação de dívi-
da no exterior, mas registro à
vista para o vendedor de maior
parte da parcela) em detrimen-
to de troca de ações, por exem-
plo, é justificada pelo desconto
maior obtido nesta forma de
pagamento. Quando o governo
de origem está envolvido, fica
ainda mais simples para a em-
presa obter um financiamento
de baixo custo para a compra
imediata. ■ M.L.F.

Instituições
asiáticas querem
acompanhar
internacionalização
de suas empresas
clientes e atuar
em operações
estruturadas
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